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Às doze horas do dia nove de outubro de dois mil e dezoito, na sala 304 do 1 

Instituto de Arte e Comunicação Social, reuniu-se o colegiado do curso de 2 

Produção Cultural, com a presença dos seguintes docentes: Marina Bay 3 

Frydberg, presidindo e secretariando a sessão, João Domingues, Luiz Augusto 4 

Rodrigues e Luiz Carlos Mendonça, e do representante discente Julia Toranzo 5 

Cardoso. A coordenadora apresentou a proposta de pauta sendo aprovada por 6 

unanimidade. Passou-se para o primeiro ponto da pauta: a aprovação da ata 7 

da reunião anterior. A ata em questão foi aprovada por unanimidade. O 8 

próximo item da pauta tratava da aprovação das vagas do TRM 2019: a 9 

coordenadora explicou que o critério para distribuição das vagas é o número de 10 

vagas ociosas no curso, disse também que o curso de Produção Cultural 11 

apresenta poucas ou nenhuma vaga ociosa, mas que a Universidade incentiva 12 

a oferta de vagas para o TRM mesmo assim. Indicou que o sistema obriga a 13 

oferta de pelo menos uma vaga para a modalidade de mudança de localidade. 14 

Entendendo o papel democrático da Universidade a plenária deliberou pela 15 

seguinte distribuição de vagas: i) transferência facultativa – 1 vaga; ii) 16 

reingresso por concurso – 2 vagas; iii) mudança de curso – 5 vagas; mudança 17 

de localidade – 2 vagas. Passou-se ao terceiro ponto da pauta. A coordenadora 18 

explicou que tínhamos recebido alguns processos de Reingresso e que 19 

entendendo, também, o papel democrático da Universidade, propunha 20 

aprovarmos todas as solicitações, o que foi aprovado pela plenária.   O quarto 21 

ponto da pauta tratava da formação do NDE (Núcleo Docente Estruturante). A 22 

coordenadora explicou que pelo regimento do NDE do curso era possível, após 23 

o término do primeiro mandato, reconduzir o NDE por mais um mandato. A 24 

professora Marina propôs, assim, a recondução do NDE por mais um mandato, 25 

de outubro de 2018 a outubro de 2021, Núcleo composto pelos seguintes 26 

professores: Marina Bay Frydberg (presidente), João Luiz Pereira Domingues, 27 

Leonardo Caravana Guelman, Luiz Augusto Fernandes Domingues e Wallace 28 

de Deus Barbosa. A plenária aprovou a recondução do NDE. Passou-se então 29 

ao último item da pauta, o professor Luiz Augusto Informou que no site do 30 

Labac (Laboratório de Ações Culturais) estava disponível um estudo sobre os 31 

Trabalhos Finais defendidos no curso, com estudo bibliométrico traçando um 32 

panorama até 2017. A professora Marina acrescentou que no novo site do 33 

curso irá ter um espaço para publicização dos TCCs. Sem mais, encerrou-se a 34 

reunião, e eu, Marina Bay Frydberg, lavrei a presente ata. 35 


